ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ
Το ΕΣΠΑ 2014-2020 αποτελεί το βασικό στρατηγικό σχέδιο για την ανάπτυξη της χώρας με
τη συνδρομή σημαντικών πόρων που προέρχονται από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και
Επενδυτικά Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το ΕΠ Ήπειρος 2014-2020 είναι ένα από τα
Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ που στοχεύει να
ικανοποιήσει ανάγκες της Περιφέρειας σε πολλούς
τομείς.
Από την προστασία του περιβάλλοντος και την
αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, την έρευνα και
την καινοτόμα επιχειρηματικότητα μέχρι την
υποβοήθηση
των
οικονομικά
και
κοινωνικά
ασθενέστερων συμπολιτών μας και την μείωση της
ανεργίας.

Προϋπολογισμός

337,1 εκ€
227,6 εκ€ Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης
42,1 εκ€ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο
67,4 εκ Εθνική χρηματοδότηση

Διάρκεια

2014 – 2020
εφαρμογή μέχρι το 2023

www.peproe.gr
peproe.gr
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης
Επιχειρησιακού Προγράμματος
Περιφέρειας Ηπείρου

Ποιους αφορά;
Τι χρηματοδοτείται;
1ος Άξονας Προτεραιότητας
Ενίσχυση της περιφερειακής ανταγωνιστικότητας
με ανάπτυξη της καινοτομίας και των ΤΠΕ

•
•
•
•

Επιχειρήσεις και επαγγελματίες
Ερευνητές και Ερευνητικούς φορείς
Δημόσιους Φορείς
Απλούς πολίτες αλλά και ευπαθείς ομάδες
πληθυσμού (όπως άνεργοι, γυναίκες,
ΑμεΑ, μαθητές κλπ.)

- Υποδομές έρευνας
- Ερευνητική δραστηριότητα επιχειρήσεων
- ΤΠΕ σε επιχειρήσεις και ΟΤΑ
- Νέες και υφιστάμενες επιχειρήσεις
-Δίκτυα επιχειρήσεων
4ος Άξονας Προτεραιότητας
Ενίσχυση υποδομών εκπαίδευσης,
υγείας και πρόνοιας
2ος Άξονας Προτεραιότητας
Προστασία του περιβάλλοντος και
αειφόρος ανάπτυξη
- Ενεργειακή απόδοση κτιρίων
- Μείωση ατμοσφαιρικής ρύπανσης
- Προστασία από κλιματική αλλαγή
- Διαχείριση λυμάτων
- Αξιοποίηση πολιτιστικής κληρονομιάς
-Αστικές αναπλάσεις

- Υποδομές υγείας
- Υποδομές πρόνοιας
-Υποδομές παιδείας

5ος Άξονας Προτεραιότητας
Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού,
Κοινωνική ένταξη και καταπολέμηση
διακρίσεων
- Απασχόληση και κατάρτιση
- Προώθηση της ισότητας των ευκαιριών
- Μαθησιακή στήριξη ΑμεΑ
- Δομές κοινωνικής μέριμνας
-Δομές Υγείας

3ος Άξονας Προτεραιότητας
Ενίσχυση υποδομών μεταφορών
- Βελτίωση οδικών δικτύων
-Οδική ασφάλεια

Υλοποίηση 2017
Προϋπολογισμός

Εντάξεις

Συμβάσεις

337,1 εκ€

1

Ενίσχυση της περιφερειακής
ανταγωνιστικότητας με ανάπτυξη
της καινοτομίας και των ΤΠΕ

Δαπάνες

επιλέξιμες δαπάνες

συγχρηματοδοτούμενες

0

0

43,8 εκ€

0

132,2 εκ€

85,3 εκ€

[35]

43,3 εκ€

15,9 εκ€

74,4 εκ€

31,1 εκ€

[2]

0

0

Ενίσχυση υποδομών
εκπαίδευσης, υγείας και
πρόνοιας

28,9 εκ€

34,7 εκ€

[21]

18,8 εκ€

14,6 εκ€

Ανάπτυξη Ανθρώπινου
Δυναμικού, Κοινωνική ένταξη και
καταπολέμηση διακρίσεων

51,8 εκ€

20,8 εκ€

[42]

19,4 εκ€

11,1 εκ€

0,8 εκ€

0,5 εκ€

[2]

0

0

5,2 εκ€

4,8 εκ€

[9]

2,0 εκ€

1,1 εκ€

Προστασία του περιβάλλοντος

2 και αειφόρος ανάπτυξη

3 Ενίσχυση υποδομών μεταφορών

4

5

6 Τεχνική Βοήθεια ΕΚΤ
7 Τεχνική Βοήθεια ΕΤΠΑ

Περιγραφή κατάστασης 2017
Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα εξυπηρετεί πέντε Στρατηγικούς Στόχους /
Άξονες

1. Ενίσχυση της περιφερειακής ανταγωνιστικότητας
με ανάπτυξη της καινοτομίας και των ΤΠΕ
Ξεκίνησε η υλοποίηση της Περιφερειακής Στρατηγικής
έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3) καθώς δημοσιεύτηκε και
ολοκληρώθηκε η υποβολή προτάσεων για την πρόσκληση
«Ενίσχυση επιχειρήσεων για ερευνητικά έργα στους τομείς
αγροδιατροφής, δημιουργικής βιομηχανίας, ΤΠΕ, υγείας και
βιοτεχνολογίας».

4. Ενίσχυση υποδομών εκπαίδευσης, υγείας και
πρόνοιας
Υλοποιούνται ήδη οι δράσεις που αφορούν υγεία, πρόνοια και
εκπαίδευση, όπως τη νέα πτέρυγα στο ΠΓΝΙ, το κέντρο
αντιμετώπισης αλκοολικών και κρίσης χρηστών ναρκωτικών στο
ΓΝΙ Χατ/στα, το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών Ηγουμενίτσας ,
το τμήμα ΒΕΤ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, τη Στέγη
Υποστηριζόμενης Διαβίωσης τον εξοπλισμό εργαστηρίων
Αβαθμιας, Β βάθμιας και Γ βάθμιας εκπαίδευσης.

3. Ενίσχυση υποδομών μεταφορών
Υλοποιείται η δράση που αφορά την σύνδεση της Ιόνιας Οδού με
την περιοχή των Τζουμέρκων και του εξοπλισμού της Τροχαίας
για την οδική ασφάλεια

2. Προστασία του περιβάλλοντος και αειφόρος
ανάπτυξη
Υλοποιούνται ήδη οι δράσεις που αφορούν κυρίως στην
κατασκευή συστημάτων αποχέτευσης λυμάτων στους
οικισμούς του Ιονίου πελάγους και του Αμβρακικού
κόλπου, στην ανάδειξη των 5 αρχαίων, στην εκπόνηση
Σχεδίων Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας και Ενέργειας ,
στην τουριστική προβολή, σε συστήματα
παρακολούθησης της κλιματικής αλλαγής και στην
διαχείριση του πόσιμου νερού.

5.Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Κοινωνική ένταξη
και καταπολέμηση διακρίσεων
Υλοποιούνται ήδη οι δράσεις που αφορούν στην προώθηση της
ισότητας των ευκαιριών (ενίσχυση γονέων για πληρωμή παιδικών
σταθμών και ΚΔΑΠ), στην μαθησιακή στήριξη ΑμεΑ και στην
λειτουργία δομών κοινωνικής μέριμνας όπως Κέντρα Κοινότητας,
Κέντρα Κακοποιημένων Γυναικών, Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας
Ηλικιωμένων, Κοινωνικά Παντοπωλεία, Συσσίτια, Φαρμακεία και
Κέντρα Διημέρευσης ΑμεΑ.

Πλαίσιο Επίδοσης
Οικονομικός Δείκτης

1

Ενίσχυση της περιφερειακής
ανταγωνιστικότητας με ανάπτυξη της
καινοτομίας και των ΤΠΕ

Δείκτης

Δείκτης

Ενταγμένα έργα κρατικών ενισχύσεων

0

13,1εκ€

0

80

Συμβάσεις επεξεργασίας λυμάτων

2

Ενταγμένα έργα πολιτισμού

Προστασία του περιβάλλοντος και
αειφόρος ανάπτυξη
15,9εκ€

35,4εκ€

8

5

5

4

Ενταγμένα έργα οδοποιίας

3

Ενίσχυση υποδομών μεταφορών
0

20,1εκ€

1

4

Ενταγμένα έργα εκπαίδευσης

4

Ενίσχυση υποδομών εκπαίδευσης,
υγείας και πρόνοιας
14,6 εκ€

5

Δυναμικότητα υποδομών φροντίδας

Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού,
Κοινωνική ένταξη και καταπολέμηση
διακρίσεων

7,8εκ€

6

3

Συμμετέχοντες σε μειονεκτική θέση

11,1 εκ€

13,3εκ€

5.376

3.248

0

28

Πληθυσμός ευπαθών ομάδων

36

30

Δράσεις Επικοινωνίας 2017
Στο πλαίσιο των υποχρεώσεων της για την ενημέρωση των
Φορέων και των πολιτών σχετικά με το Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα, η ΕΥΔ Ηπείρου έχει προβεί στην υλοποίηση
μιας σειράς δράσεων :

Συμμετοχή στην πρωτοβουλία
Europe in my Region “Open EU
project days” (4.250 συμμετέχοντες)

2η Συνεδρίαση Επιτροπής
Παρακολούθησης (60 συμμετέχοντες)

Σεμινάριο για τις διαδικασίες του
ΕΣΠΑ 2014-2020 (55
συμμετέχοντες)

Ενημερωτική καμπάνια για την προβολή της πρόσκλησης
για την ενίσχυση επιχειρήσεων για ερευνητικά έργα

